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Sodai nužydėjo, rudens darbai jau baiginėjasi... Ką tai reiškia? Ogi tai, kad
nebelieka priežasčių, kodėl nebūtų galima čiupti labiausiai viliojančią knygą
ir susisupus šiltai į pleduką, išsivirus pačios skaniausios ir kvapniausios
arbatos arba kakavos, patogiai susiraityti maloniausiam skaitymo ritualui.
Pamažu trumpėjant dienoms ir ilgėjant vakarams skaitymo malonumą
galime pajusti vis dažniau ir ilgiau :) ! 
Mielai kviečiame užsukti pas mus į laikrodinę, kur mūsų maloniosios
bibliotekininkės tikrai padės išsirinkti pačią įdomiausią knygą.  
Kaip sakė Viljamas Tekerėjus: "Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų,
žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį".
Pačio gražiausio Jums rudens pasinėrus į knygų pasaulį!

"Pilaitės naujienų" leidybinė grupė



Aktualu

Geocaching'as Plungėje!
Rugsėjo 28-ąją, nepaisydami lietaus, į Plungės vaikų biblioteką
rinkosi ir geocaching žaidimo asai, ir beveik nieko apie jį nežinantys.
Vyko projekto „GEOTURAS PLUNGĖJE“, remiamo Lietuvos kultūros
tarybos ir LR kultūros ministerijos, pristatymas visuomenei.Pagal šį
projektą Plungės išmaniajame parke, greta jau buvusių Augalų,
Gyvūnų, Kultūros turų įkurdintas dar vienas – „Plungės geoparkas“,
apimanti 8 lobiavietes ir dar vieną papildomą. Visos jos
apgyvendintos prie įsimintinų kultūros arba gamtos objektų.
KVIEČIAME Į SAVO IŠMANIUOSIUS TELEFONUS AR PLANŠETINIUS
KOMPIUTERIUS PARSISIŲSTI GEOCACHING APLIKACIJĄ IR
SURASTI PASLĖPTUS LOBIUS! 
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Kviečiame dalyvauti!
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2019 m. spalio 11 d. Plungės viešoji biblioteka švenčia 80-ties metų
jubiliejų. Šventės metu bus pristatytos dvi parodos, vyks susitikimai su
autoriais. Plungės vaikų bibliotekoje (Laisvės al. 19) fotomenininkas
Artūras Šeštokas (Klaipėda) eksponuoja šlapio kolodijaus fotografijos
technika atliktus ambrotipus.
Viešojoje bibliotekoje laikrodinėje (Parko g. 7) pristatoma dailininko
Andriaus Miežio (Kretinga) fotomontažų paroda. Parodos veiks iki
lapkričio 16 d.

Andriaus Miežio fotomontažas

Spalio 25 dieną, penktadienį, 17 val. Plungės
viešojoje bibliotekoje laikrodinėje vyks
šventinis vakaras, skirtas Plungės viešosios
bibliotekos 80-mečiui. Mus sups Sonatos ir
Roko Zubovų atliekamos muzikos garsai,
poetinis maestro Vytauto Rumšo žodis.
Džiaugsimės vieni kitų šiluma, prie arbatos ar
kavos puodelio neskubiai dalinsimės brangias 
ir neužmirštamais prisiminimais“. Tai
projektas „Muzikos, legendų ir vaizdų sąlytis
grafų Zubovų pilaitėje“, kurį remia Plungės
rajono savivaldybė.



Bibliotekoje

Naujos knygos 
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Spalio 3 -5 d. kultūrinės veiklos vadybininkės Gintarė ir Uršulė buvo
išvykusios į trečiąjį Erasmus+ Strateginės partnerystės projekto "HE.CO -
Paveldo valorizacija mažoms vietos bendruomenėms" partnerių susitikimą

Amsterdame. Projekto koordinatoriai - "ANCI Lazio" - Lazio regiono
savivaldybių asociacija, projekte dalyvauja partneriai iš Maltos, Nyderlandų,

Slovėnijos ir Lietuvos. Susitikimo metu buvo aptarta tolimesnė projekto
eiga, planuojama mokymų sesija, kurios metu bus gilinamos žinios apie
kultūros paveldą. Taip pat susitikimo metu sutarta teikti naują paraišką

Erasmus + programai.  
Projekto metu tarptautiniai partneriai keičiasi gerąja patirtimi apie jų
regionuose esančias kultūros paveldo, suaugusiųjų švietimo įstaigų

projektų/iniciatyvų patirtis. Ketvirtasis planuojamas partnerių susitikimas
numatomas 2020 m. vasario mėnesį Maltoje. 

Pirmąją susitikimo dieną vyko projekto eigos aptarimas ateities darbų planavimas . 



Antrąją dieną vykome į Schockland salą, kuri dėl savo archeologinių atradimų yra
ytraukta į Unesco pasaulio paveldo sąrašą. 

Aplankėme Urk miestelį, kuris garsus savo žuvininkystės tradicijomis. 

Waterloopbos - buvusi vandens įrenginių laboratorija, dabar yra kultūros paveldo
traukos objektas. 
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